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„I wysłał ich, aby gło-
sili królestwo Boże     
i uzdrawiali chorych” 
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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

Jak staruszka księdza na charyzmat otworzyła 

Marcin Jakimowicz  

Jak nadchodził dzień pójścia do chorych, miałem już „schizę”. Matko, co pani Helenka znowu 
wymyśli?  
– Marcinie, przeczytałem Twój artykuł „Zanurzeni we Krwi” i chciałem się podzielić świa-
dectwem o dłoniach kapłańskich – napisał mi wczoraj ks. Marcin Modrzyński, znajomy ka-
płan z Gniezna. – Kiedy przeczytałem ten fragment wywiadu o księdzu, który pobłogosławił i 
choroba zniknęła przypomniało mi się pewne wydarzenie... :)                        
Trzy lata temu szedłem z Panem Jezusem do chorych. Pukam do drzwi, otwiera mi kobiecinka 
opierająca się na „balkoniku” i mówi: „Proszę wejść!”. A ja grzecznie, chcąc być gentlema-
nem mówię: „Pani przodem”. Ona wypaliła: „Oooo, nie! Pan Jezus przodem!”. Pomyślałem: 
„O matko, ta kobieta ma wiarę! Nie powiedziała: „Ksiądz przodem”, ale „Pan Jezus”. 
Pomodliliśmy się, kobieta przyjęła komunię św. pobłogosławiłem i kiedy byłem już przy 
drzwiach usłyszałem: „Proszę księdza, czy ksiądz może mi pomóc?”. Na co ja grzecznie: 
„Słucham, droga Pani”. Ona wtedy wyciągnęła ręce do przodu (jak do robienia przysiadów)    
i mówi: „Proszę zobaczyć, jakie mam spuchnięte ręce. Nie mogę brać do rąk ani łyżeczki, ani 
szklanki... Z trudem jem, bo aż parzy w środku”. No i sobie wtedy pomyślałem: „Kobito, jak 
masz problem, to do lekarza!”. A ona mi przerywa: „Ale ja wierzę, że jak ksiądz położy ręce 
w imieniu Pana Jezusa, to będę uzdrowiona”. I tutaj czas się zatrzymał. Poczułem jakbym 
dostał bejsbolem w łeb. 
Przypominało to ujęcie w filmach akcji (np. w Matrixie): tło się zamazuje, czas się zatrzymu-
je, tylko ona i ja. Stoimy naprzeciw siebie. Przez głowę leciały mi ciurkiem teksty    z Biblii, 
jeden za drugim. O tym, jak Jezus wysyłał uczniów i mówił „uzdrawiajcie chorych”, „dałem 
wam władzę stąpania po wężach i skorpionach”, fragment o uzdrowieniu z Dziejów Apostol-
skich, gdzie Piotr mówi: „Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam to ci daję: W Imię Jezusa 
Chrystusa wstań i chodź”. Nie wiedziałem, co się dzieje. I w tym momencie pomyślałem  
sobie – przecież ja w to nie wierzę! Natychmiast jednak przypomniało mi się, jak apostołowie 
modlili się „Panie przymnóż nam wiary”. Więc co? 
Zamknąłem oczy i mówię w myślach: Panie przymnóż mi wiary, Panie przymnóż mi wiary, 
Panie przymnóż mi wiary, Panie przymnóż mi wiary, Panie przymnóż mi wiary. Otwieram 
oczy, a ona cały czas trzyma ręce przede mną. O, matko! Zamykam oczy i znów modlę się 
(tym razem jeszcze szybciej): Panie przymnóż mi wiary, Panie przymnóż mi wiary, Panie 
przymnóż mi wiary... Myślę... No jak długo tak można? 
Otworzyłem oczy, a ona ciągle ma wyciągnięte ręce! Pomyślałem: „Dobrze, że nie ma nikogo 
innego w mieszkaniu, bo jakby to ktoś widział, to masakra jakaś...”. Położyłem swe ręce                       
i zacząłem się modlić. W pewnym momencie czułem przynaglenie, by jej powiedzieć:                       
„W Imi ę Jezusa Chrystusa jesteś uzdrowiona”. O nie! Co to, to nie! W życiu tego nie powiem! 
Modlę się dalej i przynaglenie wraca... Pierwszy raz, drugi, trzeci... Myślę: „Nikt nie słyszy, 
więc powiem. Najwyżej zbłaźnię się tylko przed jedną osobą”. Powiedziałem: „W Imię Jezusa 
Chrystusa jesteś uzdrowiona”. A ona na to: „Księżulku, dziękuję, nie boli”. 
Pozostałem lekko skrzywiony i myślę, kurcze, co jest? Placebo jakieś? „Wkręciła” się kobie-
cina… Wyszedłem z mieszkania. Myślę: przecież Pan Jezus nie zrobi jej takiego świństwa,              
że jeśli kobieta z wiarą Go błaga, to nie da jej odczuć efektu placebo, by przez dwie godziny 
przestało ją boleć a potem ból znów miałby wrócić. 
Kolejny raz zdałem sobie sprawę z tego, że nie wierzę w to, co się wydarzyło.                                                   
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Ale przypomniało mi się, że św. Tereska mówiła „Wierzę, bo chcę wierzyć”. No też chcę,    
ale jakoś tak mi dziwnie... Słyszałem kiedyś, że trzeba zrobić w takich sytuacjach krok wia-
ry... Pomyślałem: „Co może być takim krokiem wiary? Wiem! Opowiem o tej sytuacji na 
niedzielnym kazaniu!” 
Powiedziałem. Ludzie w kościele pootwierali usta ze zdumienia. Co ten ksiądz gada? Rozglą-
dali się dookoła, patrzyli jeden na drugiego, szturchali... Kosmos. Spociłem się jak mops.   
No, Panie Jezu: masz pajaca! A niech się śmieją! 
Dziwnym trafem tego kazania słuchała sąsiadka tej uzdrowionej kobietki, która domyślając 
się, o kogo chodzi, po kazaniu nie omieszkała sprawdzić, co się działo. Przyszła do mnie po 
dwóch dniach do zakrystii przynosząc mi pozdrowienia od Pani Helenki, która potwierdziła 
uzdrowienie, mówiła, że nadal nic ją nie boli i zaprasza mnie na kawę :) 
Wybrałem się do niej na kawkę. Ledwo wszedłem a ona wypaliła: „Ojczulku (tak teraz będę 
do księdza mówiła): ale Pan Jezus jest dobry! Na prawej ręce miałam opuchliznę od trzech 
dni, a na lewej.... od pięciu lat! I obie zniknęły!” Wypili śmy kawę. 
Gdy przyszedłem do niej po raz kolejny na „dzień dobry” rzuciła: „Tak mnie kolana bolą. 
Pomodlimy się?” Myślę: „Oooo nie! Znowu?”. Ona siada i czeka. Taka krępująca sytuacja... 
No dobra… Modlę się i znów mam przynaglenie: „W Imię Jezusa, jesteś uzdrowiona”. Panie 
Jezu znowu? Odważyłem się wybąkać: „W Imię Jezusa wstań”. Wstała. „W Imię Jezusa 
usiądź”. Usiadła. „W Imię Jezusa wstań”. Wstała... Znów uzdrowienie. 
Jak nadchodził dzień pójścia do chorych, miałem już „schizę”. Matko, co pani Helenka znowu 
wymyśli? Ta kobieta ma wiarę. Jest uboga - anawim. A Bóg przez nią otworzył mnie na cha-
ryzmat uzdrawiania. 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – Mt 5,17-19 Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia 
− cz – Mt 5,20-26 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego 
− pt – Mt 5,27-32 Wymagania nowego prawa w dziedzinie czystości 
− so – Mt 5,33-37 Zakaz przysięgania 
− n – Łk 7,36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała 
− pn – Mt 5,38-42 Nie dochodzić ściśle swojego prawa 
− wt – Mt 5,43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 
� O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI. 
� O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego biskupa rzeszowskiego. 
� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed 

zniechęceniem.  
� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin               

i bliskich. 
� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 

prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Funda-
cja Charismata i inne). 

� O zgodny z wolą Boga wybór nowych liderów Wspólnoty  
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Rekolekcje weekendowe „Uzdrowienie wewnętrzne”; 14-16 czerwca, Krosno. 

Prowadzący o. Paweł Drobot. Opłata za uczestnictwo: 10 zł. lub 30 zł. z posiłkami 
(dwa obiady i kolacja). Zapisy u Wiesi – animatorki diakoni organizacyjnej.  

2. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. Zamieszczamy 
tam wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień, 
opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą. 
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